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Mgr. Dušan Pavel Hrivnak, nový evanjelický farár v našej obci 
 
Príjemný a veľmi sympatický človek. Žijúci a pôsobiaci v našej obci krátko. Evanjelický farár, ktorý po 
niekoľkých rokoch zmenil spolu so svojou rodinou miesto pôsobenia. A kto je tento mladý muž? 
 
Pochádza z Rumunska, no jeho pôvod by ste podľa reči veľmi ťažko zistili. Pán farár sa narodil 
pred tridsiatimi deviatimi rokmi v Rumunsku, no v čisto slovenskom meste Nadlak.  Jeho 
rodnou rečou je slovenčina  a spolu s bratom navštevovali slovenské školy.  
Už pri konfirmácii pocítil túžbu spojiť svoj život s cirkvou a stať sa farárom. Veľkú podporu našiel aj vo 
svojej rodine. A tak, keď prišiel ten správny čas a vek, rozhodol sa študovať teológiu. A keďže jedinou 
možnosťou štúdia teológie v Rumunsku bolo v maďarskom jazyku, najvhodnejšou alternatívou  bolo 
naše krásne Slovensko. Študoval v Bratislave na Evanjelickej bohosloveckej fakulte. Svoje štúdium 
ukončil v roku 1996. No okrem vzdelania tu našiel aj svoju veľkú lásku a budúcu manželku Adrianu.  
Prvé, a na dlhých  16 rokov jediné, miesto dostal na Gemeri, v Ratkovskom Bystrom. Rok po skončení 
školy sa oženil. Ich manželstvo bolo požehnané tromi dcérami. Najstaršia má 14 rokov a najmladšia 
len štyri.  
Keď prišla ponuka na zmenu miesta, nebolo to ľahké rozhodnutie. Cirkevný zbor v Muránskej 
Dlhej Lúke poznali, okrem toho presťahovanie znamenalo aj kratšie a jednoduchšie 
dochádzanie starších dcér do školy. Takže bolo rozhodnuté. Samozrejme, istý čas trvalo, kým 
si rodina zvykla. No našli tu síce menší, no duchovne živší zbor. Dobre fungujúci spevokol bol 
ďalším pozitívom.  
Obec Muránska Dlhá Lúka je považovaná za ekumenickú, pretože tu vedľa seba žijú katolíci, evanjelici 
a baptisti. Máme tu aj tri kostoly. Príjemný fakt nielen pre kresťanov, no aj pre novú rodinu 
Hrivnakovcov (... „pre nás je to dobrá a vzácna vec“...). Na moju otázku, čo im tu chýba, odpovedali 
jednoznačne – typický dedinský pokoj a menej áut. Pokračujú v tom, čo tu našli, čo bolo dobré 
a fungovalo. Len sa snažia do vecí vniesť svoju pečať.  Nadviazali na prácu s deťmi a mládežou. Na 
tieto aktivity majú vyhradenú takmer celú sobotu. Od 14.00 do 16.00 sa venujú najmladším deťom do 
veku 12 rokov.  Ďalšie dve hodiny sú určené pre prípravu detí na konfirmáciu do 14 rokov 
a podvečerný čas je vyhradený pre mládež. Práca náročná, zodpovedná a ťažká, no vďačná.  
No to nie sú jediné aktivity pána farára a jeho manželky, tiež evanjelickej farárky. Každoročne 
pre záujemcov organizujú autobusový zájazd do Grécka (viď str. 4). Ak by obyvatelia obce 
prejavili záujem o vznik ochotníckeho divadla, radi pomôžu. Dňa 26. mája 2013 sa 
v evanjelickom kostole v  našej obci uskutočnila Prehliadka zborových spevokolov.  
 
Takže, vitajte v našej obci. Nech sa splnia vaše očakávania! 
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Zvolen, prehliadka spevokolov  
Dňa 7. mája 2013 sa vo Zvolene konala Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov. Náš 

okres Revúca zastupoval ako jediný Obecný spevokol POĽAN Muránska Dlhá Lúka. Toto zaujímavé 

podujatie sa uskutočnilo v dopoludňajších hodinách  v Divadle Jozefa Gregora Tajovského za 

prítomnosti predstaviteľov mesta – poslancov, predstaviteľov - zástupcov Jednoty dôchodcov 

Slovenska aj niektorých starostov obcí. Za našu obec bol prítomný starosta obce, Ing. Marek Nosko.  

Celkove sa  zúčastnilo 11 speváckych súborov z celého kraja: 18 členný spevácky súbor Zvolen 

– západ Štiavničky; Dúha Rimavská Sobota; Nádeje, Závadka na Hronom;  5 členná ženská spevácka 

skupina z Hriňovej; chlapi z Dolnej Lehoty; Vartovka Krupina; Optimisti zo Žiaru nad Hronom; 

Prameň Žarnovica; spevokol Senior z Lučenca;  Javory a Liesky z Badína.  Všetky spevácke skupiny sa 

prezentovali svojimi piesňami, niektorí aj tancami. Každá skupina mala možnosť sa prezentovať 3-4 

piesňami. Konferencierka stručne pred každým vystúpením prítomných oboznámila o speváckej 

skupine ako sa volá a odkiaľ je, kedy vznikla, koľko majú členov, poprípade, ako často sa stretávajú, 

pri akých príležitostiach vystupujú.   

Náš spevokol Poľan reprezentovali speváci v počte 16 osôb, a spievali sme tieto piesne: Vychodí 

slniečko, Slovenská rodná dedina, báseň o Muránskej Dlhej Lúke – vlastnú  tvorbu-  predniesla Želmíra 

Štefanková a nakoniec sme odspievali pieseň Dlholúcke štyri zvony. Prednes piesní aj báseň  nám 

dopadla dobre, neurobili sme hanbu ani sebe, ani okresnej organizácii.  Povzbudzovali nás aj niektorí 

dôchodcovia z Revúcej, ktorí spolu s nami prišli autobusom.  

Bola to pekná, vydarená akcia. Boli sme povzbudení do ďalšej práce, pretože sme videli 

a počuli, ako je to pekné, keď sa zodpovedne pristupuje k príprave, keď sa niečo nacvičí. Verím, že 

pokiaľ nám  bude zdravie dovoľovať a bude chuť spievať, ešte nejaký čas sa budeme venovať tejto 

činnosti – pre vlastné potešenie, ale aj pre potešenie poslucháčov.   

 Emília Ďurejová, vedúca spevokolu 

  

 

Dlholúcka turistika 

Naša obec poskytuje občanom stále viac a viac 

možností k tráveniu voľného času. Pre 

nadšencov turistiky sú tu turistické chodníky 

v oblasti „Hôrka“. Na obrázku je presne 

zobrazené, kadiaľ tieto chodníky vedú. Je to 

možnosť na romantickú prechádzku vo dvojici, 

krátku prechádzku s deťmi i možnosť 

spoznania niečoho nového a krásneho, 

pretože výhľady sú neskutočné. Každý 

obyvateľ by mal tieto chodníky zdolať aspoň 

raz. A objaví krásu, ktorú nám naša dedinka 

ponúka. Príjemnú prechádzku!  
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MDL CUP 2013 

Do súťaže sa zapojilo  5 mužstiev rôznych vekových 
kategórií a ešte rôznejších príbuzenských a kamarátskych 
vzťahov. Počasie, ako vždy, prialo, chuť hrať nechýbala 
nikomu, a to je najdôležitejšie. Úlohu rozhodcov mali už 
tradične pán Máté a pán Verkin, pri streľbe starosta obce, 
M. Nosko. Občerstvenie zabezpečoval D. Rusnák z Revúcej. 
Pre víťazov boli pripravené atraktívne ceny. 
 
A tu je zloženie víťazného mužstva: M. Kvetko, L. Kasper, I. 
Fabo ml., M. Fabo, P. Fabo, J. Švikruha, M. Kasper ml., P. 
Albert, J. Jankovič ml., T. Kvetko, M. Valach, P. Chromek. 
 
Podľa plánu prebiehala aj súťaž v streľbe zo vzduchovky, do 
ktorej sa prihlásilo 13 žien a 4 muži. Poradie: 
Ženy:  1. R. Hudecová  Muži:  1. R. Jankovič 
 2. J. Jankovičová   2. J. Tóth 
 3. R. Gajdošová  3. P. Rusňák 
  

Škriatkovia Dlholúckeho údolia 

Ak si chcete od svojich detí na týždeň oddýchnuť alebo im 

chcete dopriať týždeň plný zábavy, ponúkame vám malú 

inšpiráciu. Pripravujeme 1. ročník letného stanového tábora. 

Je určený pre deti od 5 do 14 rokov. V týždni od 15.7 do 21.7 

máme pre vaše deti pripravené len to najlepšie, čo im 

ponúknuť môžeme. Budeme nocovať v stanoch, budeme 

chodiť na výlety do okolia. Spravíme si Vodný deň či 

Multikultúrny deň. Budeme jazdiť na koňoch, ale sa aj veľmi 

veľa prechádzať. Posedenia pri ohni, hry, spev a kopec 

srandy... Cena tábora je veľmi atraktívna - 45 €. Máte tu 

zahrnuté celodenné stravovanie a pitný režim, služby 

animátoriek, spomienkové predmety (CD, tričko, ceny,..), 

výlety do okolia. A zadarmo vám ponúkame najkrajšie 

spomienky, pretože „čo sa stane v tábore, to vždy v nás 

i ostane.“ Prihlásiť sa môžete na telefónnom čísle: 0911 

390 266. Prihlásiť sa je možné do 12.7.2013. Verte či nie, toto 

leto bude pre vaše deti „čarodejné“. Tešíme sa na vás! A ak 

by ste svoje malé drobce nechceli nechať nocovať mimo 

domu, je tu možnosť aj denného tábora, keď ich skoro ráno 

prinesiete a neskôr večer si ich odnesiete!   

 

 

 

 

Čo nás čaká v lete... 
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LETNÁ DOVOLENKA PRI MORI 

Pokiaľ ste si ešte nevybrali dovolenku na leto, nechajte sa 

inšpirovať autobusovým zájazdom do Grécka. Spoločnosť 

Gemko Tour (Rimavská Sobota) vám ponúka možnosť 

vychutnať si grécku Leptokariu. Táto oblasť je súčasťou 

Olympskej riviéry. Leptokaria je malé mestečko, ktoré bolo 

kedysi rybárskou dedinkou. Dnes je to veľmi vyhľadávaná 

a obľúbená destinácia, vďaka prijateľným cenám, nádhernej 

prírode a možnostiam spríjemnenia si dovolenky. Ubytovaní 

budete v 2,3,4-lôžkových apartmánoch. Apartmánový dom je 

vzdialený len 200 m od mora a máte možnosť si variť sami, 

keďže tu je kuchynský kút, sociálne zariadenie i terasa na 

oddychovanie. Za 240 € (deti do 12 rokov 190 € a deti do 5 

rokov zdarma) si môžete v termíne 05.08.2013-17.08.2013 

vychutnať 12 dní tejto perfektnej dovolenky. V cene je 

zahrnuté ubytovania, doprava klimatizovaným autobusom 

(cca 20 hodin), poistenie, služby delegáta CK, poplatky, DPH, 

posteľné prádlo.  Možnosť máte aj priplatiť si polpenziu, čo 

vychádza 80 € na osobu. Aj vy využite šancu pre vás a vašich 

blízkych užiť si vodu, slnko, iné zvyky, krásnu krajinu a všetko, 

po čom túžite!  

 

 

 

 

 

Martin Babjak  

Tento rok, 18. augusta, nás čaká už 5. ročník 
koncertu Martina Babjaka a jeho hostí. Zavítajú 
k nám Ján Babjak (tenor), Branko Ladič (klavír), 
Terezia Kružliaková (mezzosoprán) a hrať nám 
bude premiérovo aj ľudová hudba Štefana 
Babjaka.  
Podujatie sa opäť uskutoční na otvorenom 
priestenstve „Na Kúte“. V prípade nepriaznivého 
počasie sa koncert odohrá v Evanjelickom 
kostole. Vstupné je, ako každý rok, dobrovoľné 
a začiatok koncertu je o 19:30. Pre milovníkov 
hudby odznejú najkrajšie a najznámejšie operné 
a operetné árie a duety. Odspievané budú 
známe piesne slovenských a svetových autorov. 
Napriek tomu, že Martin Babjak tu bude už 
niekoľkýkrát, vždy je jeho koncert 
nezabudnuteľným kultúrnym zážitkom.  
 
Takže, neváhajte a navštívte koncert, ktorý už 
má svoje stále miesto v kalendári regionálnych 
kultúrnych podujatí.  
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J.K.Rowlingová 

Prázdne miesto  

Dlhoočakávaná kniha autorky J.K.Rowlingovej je 

na svete. A už je aj v našej obecnej knižnici. Bola 

to prvá kniha, po ktorej som siahla hneď, ako sme 

dostali nové knihy. Nemôžem ľutovať. Je to síce 

skoro 600 stranová kniha, ale tie strany a hodiny 

čítania stoja za to. Knihu musíte čítať 

s prehľadom, pretože je tu opísaný osud jedného 

malého mestečka, no i v takom mestečku je veľa 

ľudí.  A v tejto knihe sú všetci rovnako dôležití pre 

samotný dej. Je to román o súčasnej spoločnosti, 

o dnešných ľuďoch. Je zaujímavé, koľko známych 

som tam dokázala nájsť. Samozrejme, od J. K. 

Rowlingovej, ako od autorky úspešnej ságy Harry 

Potter, by ste čakali niečo úplne iné. Prečítala 

som aj všetkých 7 častí HP, ale s Prázdnym 

miestom nemajú nič spoločné. Úprimne 

obdivujem autorkin štýl písania – krátke vety, 

ktoré povedia tak veľa, dlhý obsah, ktorý vám po 

dočítaní príde krátky a chcete viac. Táto kniha 

vám toho ponúkne veľa. Zamyslenie sa nad 

životom, nad spoločnosťou. A pomyslíte si, že 

Pagford je bližšie ako je uvedené v knihe.  

John Green 

Na vine sú hviezdy  

Autor John Green nám tento krát prináša román, 

ktorý sa do pár mesiacov od vydania stal 

svetovým bestellerom. Po prečítaní tejto knihy 

som si musela zakúpiť vlastný výtlačok aj pre mňa, 

pretože táto kniha v mojej knižnici musí byť. 

Príbeh o mladom dievčati, s ktorým sa život 

nemazná. Je chorá, vážne chorá, ale svoj život žije 

tak, ako sa patrí. Nebabre sa so životom, ale užíva 

si ho každým momentom. Zažíva každodenné 

trápenia s rodičmi, kamarátmi a chlapcom. 

Stretne lásku svojho života, ktorý to tiež v živote 

nemá ľahké, ale vie, čo chce. Chce spríjemniť život 

mladému dievčaťu, ktoré ho okúzlilo. Kniha, pri 

ktorej sa v jednom momente budete od srdca 

smiať a po otočení stránky vám budú tiecť slzy. 

Nie je to kniha so šťastným koncom, nie je to 

žiadna sladká romantika, ale je to príbeh ľudí, 

ktorých rakovina zasiahla viac ako mohla. Táto 

kniha zasiahne a dotkne sa aj vás. Nie je to kniha, 

ktorú prečítate a o dve hodiny nebudete vedieť, 

čo ste čítali. Pre mňa osobne je to kniha, ktorá 

dokáže motivovať a inšpirovať k lepšiemu životu. 

Zuzana Hómerová, Danica Haláková 

Mrcha na koni  

Už titulka hovorí: „Keď vaša bútľavá vŕba prehovorí, môže vám to 

zmeniť život!“. Opäť niečo z reálneho každodenného života. Stále 

častejšie a častejšie počúvame z každej strany, aby sme neverili 

nikomu. Tak to aj je. Veriť je najlepšie samému sebe. Žijeme v čase 

pretvárky a faloše. Samozrejme, česť výnimkám (veď výnimka 

potvrdzuje pravidlo). Čo všetko je schopná žena obetovať kvôli 

kamarátkam? Všetko. A pri tom by to malo byť presne opačne. 

Všetko obetovať kvôli životu. Nie je dobré chcieť viac a viac. 

Niekedy je lepšie sa uspokojiť s tým, čo máme, pretože je to 

možno viac, ako si sami myslíme. V tejto knihe nájde každá žena 

niečo zo svojho života. Možno sa tam nájde sama a možno to 

niekomu pomôže zamyslieť sa, že rodina je viac než čokoľvek iné.  

Otváracie hodiny cez letné 

prázdniny:  

Streda: 17:00 – 18:00 

Piatok: 10:00 – 11:00 

 

Zoznam najnovších kníh nájdete 

na www.muranskadlhaluka.sk 

alebo v knižnici!  
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Krémová dubáková polievka 

prísady: 250-300 g dubákov, 50 g masla, 1 liter mlieka, šľahačková smotana, 2 PL hladkej múky, malá 

cibuľa (veľkosti vlašského orecha), soľ, mleté korenie 

postup: Dubáky si očistíme a nakrájame na plátky. Cibuľku nakrájame na jemno a dáme podusiť na 

maslo a lyžicu oleja (olej sa pridáva, aby sa maslo neprepálilo). Pridáme dubáčiky a dusíme do mäkka 

(cca 20 min). Ochutíme mletým korením a soľou, prípadne solčankou. Zalejeme mliekom. V šálke si v 

mlieku rozhabarkujeme hladkú múku, a keď začne mlieko vrieť, za stáleho miešania vlejeme zátrepku 

(mlieko s hladkou múkou). Necháme cca 5 min prevrieť a na záver vlejeme šľahačkovú smotanu, 

rozmiešame a počkáme, kým začne vrieť. Hneď odstavíme a polievku rozmixujeme do hladka najlepšie 

ponorným mixérom. Polievka je jemná krémová s lahodnou, jedinečnou a nenapodobiteľnou chuťou 

dubákov. 

 
Višňové rezy  

prísady: 1 hrnček mlieka, 1 hrnček 
krupice, 2 hrnčeky polohrubej 
múky, ½ hrnčeka oleja, 1 
vanilkový cukor, 1 prášok do 
pečiva, 2 vajcia, 200 g čerstvých 
višní 

postup: Do múky, ktorú 

zmiešame s práškom do pečiva, 

pridáme vajíčka, vanilkový cukor, 

mlieko, cukor a olej. Poriadne 

zamiešame. Vylejeme na plech, 

ktorý sme vytreli maslom. Do 

cesta rovnomerne poukladáme 

rozpolené višne a dáme upiecť. 

Po dopečení môžeme posypať 

kryštálovým cukrom, zmiešaným 

s vanilkovým cukrom. 

 

Grécky šalát 

prísady: 1 šalátová uhorka alebo 
cuketa, čerstvá paprika, 2 
paradajky, čierne a zelené olivy, 
slaný syr Fetaki (Feta), cibuľa, 
olej, citrónová šťava, voda, 
oregano 

postup: Všetky suroviny, okrem 
olív, nakrájame na kocky, ktoré 
sú veľkosťou porovnateľné s 
veľkosťou olív. Premiešame 
spolu s olivami. Pridáme na 
kocky pokrájaný syr. Z citrónovej 
šťavy, vody, cukru a oregana 
zamiešame nálev a suroviny 
zalejeme. Necháme postáť. Nie 
je potrebné soliť, syr obsahuje 
soli dostatok. Šalát je vhodný aj 
ako hlavné jedlo. 

 

 

 

 PLÁN ZBERU ODPADU 

JÚL A AUGUST 2013 

2. júl –  Plasty 2  
9. júl –  Tuhý komunálny  
  odpad a sklo 
10. júl –  Plasty 1 
23. júl –  Tuhý komunálny  
  odpad 
6. august –  Sklo a Tuhý   
  komunálny odpad 
7. august –  Plasty 2  
20. august –Tuhý komunálny odpad 
 

ZAMYSLIME SA.... 

Úcta k starším. Téma, ktorú môžete riešiť donekonenča. Podľa 

mňa je veľmi dôležité vážiť si starších, obdivovať ich a možno ísť 

v ich šľapajách. V našej dedine je veľa starších občanov, ku 

ktorým budem mať stále rešpekt a úctu. Už od detstva ma k tomu 

viedli rodičia. Veď rodičia sú tí, ktorí sú pre nás vzormi. Ale je tu 

jedna otázka, ktorá mi stále bude vŕtať v hlave: „Kam až táto 

slušnosť k starším má viesť? Má vôbec hranice?“. Z vlastnej 

skúsenosti poznám starších ľudí, ktorí nemajú problém  povedať 

také vecí, ktoré by nedokázala ani vlastná rodina. Kritizujú , 

urážajú. Prečo by sme potom mali mať k ním úctu? Len preto, 

lebo sú starší? Ak to takto funguje, fajn. Ale majú starí ľudia 

právomoci ako iní nie? Miška P. 
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V tomto čísle máme pre vás pripravenú logickú 

hádanku Alberta Einsteina, ktorú údajne vyrieši 

len 2% skúšajúcich. Ak k nim patríte aj vy, 

čakáme na vaše odpovede. Vaše riešenia nám 

posielajte mailom na adresu zsmdl@centrum.sk.  

V predchádzajúcich novinách sme mali tajničku. 

Správnym riešením bolo – Dlholúcke zvesti. 

Gratulujeme výhercovi z minulého čísla Jozefovi 

Kubaškovi, ktorý od nás dostane knižnú 

odmenu!  

Je rada piatich domov, pričom každý má inú 
farbu. V týchto domoch žije päť ľudí rôznych 
národností. Každý z nich chová iné zviera, rád 
pije iný nápoj a fajčí iné cigarety.  

1. Brit býva v červenom dome.  
2. Švéd chová psa.  
3. Dán pije čaj.  
4. Zelený dom stojí hneď vľavo od bieleho.  
5. Majiteľ zeleného domu pije kávu.  
6. Ten, kto fajčí Pall Mall, chová vtáka.  
7. Majiteľ žltého domu fajčí Dunhill.  
8. Človek z prostredného domu pije mlieko.  
9. Nór býva v prvom dome.  
10. Ten, kto fajčí Blend, býva vedľa toho, kto 

chová mačku.  
11. Ten, kto chová kone, býva vedľa toho, kto 

fajčí Dunhill.  
12. Ten, kto fajčí Blue Master, pije pivo.  
13. Nemec fajčí Prince.  
14. Nór býva vedľa modrého domu.  
15. Ten, kto fajčí Blend, má suseda, ktorý pije 

vodu.  

Kto chová rybičky? 

 

 

DEŃ STROMU – ČIERNY BALOG 

Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vás 

pozývajú na Deň stromu 2013. Akcia je určená pre 

všetkých, ktorí majú radi les. Akcia sa uskutoční 

13. júla so začiatkom o 10. hodine. Okrem 

hudobných vystúpení (Kandráčovci, Lukáš 

Adamec, Katka Knechtová) tu vystúpia aj 

folklórne tanečné skupiny, uskutočnia sa mnohé 

súťaže pre návštevníkov, budú sa sadiť 

stromčeky. Čaká vás voľný vstup do okolitej 

prírody. Odporúčam rodinám s deťmi. Celý deň 

budete mať prístup  k lesníckemu skanzenu, kde 

bude pripravená lesná pedagogika pre malých aj 

veľkých i ukážky ľudových remesiel.    

FUN RADIO DOHODA 2013 

Ak aj ty chceš zažiť najväčší letný žúr, určite si nenechaj 

ujsť tento festival. Je to už jubilejný 5. ročník a určite sa 

teší obľúbenosti. Koncerty sa odohrajú v 4 mestách 

(Nitra, Malacky, Poprad, Košice). Nám najbližšie je 

určite Poprad. Tak teda 17. augusta nech sa všetci, ktorí 

majú radi dobrú hudbu, stretnú v Poprade. Lístky 

v predpredaji stoja 9.90 €, a pokiaľ by ste sa rozhodli na 

poslednú chvíľu, viete si ich kúpiť za 11.90 €. Keďže 

miesto konania je AquaCity, máte možnosť využitia 

termálnych bazénov aj vodných atrakcií.  

ÚČINKUJÚCI:  

Polemic, Majk Spirit, AMO, Helenine oči, 

Katka Knechtová, Horkýže Slíže, Peter Bič 

Project, EGO, Bacil a Rakby, Rock Reunion,... 
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Na záver Vám prinášame postreh od obyvateľa obce. List sme doručili aj starostovi obce, a tak máme 
možnosť uverejniť aj jeho reakciu. 
(Pozn. List prešiel jazykovou korektúrou.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reakcia starostu obce na list Lukáša Kaspera. 

 

 

 

 

Reakcia starostu obce na list Lukáša Kaspera. 

Nebudem komentovať činnosť alebo nečinnosť 
DHZ v obci. 
Vyzývam však vedenie DHZ k zverejneniu 
zápisnice z poslednej výročnej schôdze konanej 
v zasadačke OÚ za mojej prítomnosti, ako aj hostí 
z okresného výboru DHZ (ak je napísaná)! 
Ďalej DHZ vyzývam k zverejneniu správy o 
činnosti za rok 2012 a o pláne činnosti pre rok 
2013! 
Činnosť alebo nečinnosť DHZ nespočíva 
v zakúpení alebo nezakúpení akumulátorov, ani 
v aktívnom prístupe vedenia obce. Ak samotní 
členovia nemajú záujem pracovať, vedenie obce 
nie je schopné ich k činnosti donútiť. Veď aj 
samotný názov zboru je doplnený  o  „dobrovoľný“. 
Starostlivosť o požiarnu zbrojnicu a pridelenú 
techniku dokumentujú priložené fotografie. 
Bol by som veľmi rád, ak by si DHZ  našej obce 
zobral príklad zo speváckeho zboru „Poľaň“, ktorý 
nás veľmi úspešne reprezentuje. Samozrejme 
k tomu, aby nás mohol reprezentovať, sa musí 
pravidelne stretávať na skúškach. 
Kedy sa naposledy DHZ obce stretlo na nácviku? 
Starosta obce Ing. Marek Nosko 
 

Čo sa deje  s dobrovoľným hasičským zborom 
v našej obci ? 
           Mnohí naši občania sa ma pýtajú, prečo 
nefungujú dobrovoľní hasiči v našej obci. V minulosti 
nás bolo vídať často a v hojnom počte, no dnes ? 
Bohužiaľ, realita sa zmenila. Po smrti dlhoročného 
veliteľa tunajšieho hasičského zboru pána   Jána Vrtiša  
sa prestalo cvičiť a pracovať s technikou v hasičskej 
zbrojnici. Dôvodom nie je nedostatok aktívnych členov 
alebo nefunkčnosť techniky. Skôr  je tu neochota zo 
strany vedenia obce. Pýtate sa prečo? Na Výročnej 
členskej schôdzi sme  sa dohodli na prvotných 
krokoch, ako to oživiť v obci. No keď sme prišli 
požiadať o materiálnu podporu (o zakúpenie nových 
batérií do našej Avie), tak sme sa nedočkali výsledku 
dodnes. A či vôbec budú alebo nie? Je to asi ťažká 
odpoveď aj pre nášho zástupcu obce. 
  
 A tak je to až do dnešného dňa, čo tomu ubehlo 
4-5 mesiacov. Tak  sa pýtam kompetentných. Čo sa 
s nimi deje? Prečo sa nič nedeje?  Potom sa 
vyhovárajú na neochotu členov hasičského zboru.  
Pričom mládež  ktorá mala tvoriť nové jadro mužstva 
v obecnom hasičskom zbore bolo  omladené. ( pozn. 
túto vetu som nevedela opraviť, nakoľko jej celkom 
nerozumiem). 

Síce menej skúsení, ale ochotní športovať, 
trénovať a reprezentovať         našu obec. 
Ja osobne som na tom chcel aj začať 
pracovať. Ale výsledok sa, žiaľ, nedostavil. 
Je mi to osobné ľúto, že náš hasičský zbor 
tak spadol úplne na dno.  
 Ja jediný mám to šťastie, že mi 
pomocnú ruku podali  chlapci z Revúčky, 
ktorí ma vzali do ich   kolektívu. Som im 
zato veľmi vďačný.  Kde  sa tejto aktivite 
môžem venovať naplno vo svojom voľnom 
čase. A som im zato veľmi vďačný.  
 Reprezentujem ich  na súťažiach po celom 
Slovensku. Ako aj naposledy 15.6.2013 na 
okresnom kole v Rákoši, kde sme zvíťazili 
nad všetkými družstvami.   
Momentálne sa pripravujem na svoje 2. 
krajské kolo v živote, ktoré verím, že bude 
už postupové na celoslovenské. Verím že 
sa táto situácia o nefunkčnosti nášho DHZ 
v našej obci čoskoro zmení.  
S pozdravom  Lukáš Kasper  
 

 

 

 


